
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

                ТП:  ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ШЕРБА” 

 

9110, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

Тел.  05141/2358 , Е-mail: dls.sherba@dpshumen.bg 

……………………………………………………….. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 270/17.07.2020 г. 

 

        За прекратяване на процедура Публично състезание по реда на ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Извършване на услуга, включваща товаро- 

разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2020 

година, съгласно техническа спецификация”, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №171 от 10.03.2020 г на директора 

на ТП ДЛС Шерба, с прогнозна стойност на поръчката в общ размер до 10000,00  лв. без 

вкл. ДДС  

 

          На основание чл.22, ал.1, т.8 , чл.110 , ал.5 от ЗОП , във вр с чл.110, ал.1 т. 6 от 

ЗОП, във вр с  чл.112, ал.2, т.3 от ЗОП , чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП и Решение 

№207/15.04.2020г на директора на ТП ДЛС Шерба за класиране и определяне на 

изпълнител на обществената поръчка 

 

ПРЕКРАТЯВАМ: 

 

         1.Процедура Публично състезание по реда на  ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет: Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни 

дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2020 година, 

съгласно техническа спецификация”, съгласно Заповед №414/11.12.2019г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №171 от 10.03.2020 г на директора 

на ТП ДЛС Шерба, с прогнозна стойност на поръчката в общ размер до 10000,00  лв. без 

вкл. ДДС. 

 

    Мотиви: Съгласно чл.112, ал.6 от ЗОП Възложителят сключва договора в 

едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или 

на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но 

не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати 

и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.  

     Съгласно чл. 112, ал.1 от ЗОП Възложителят сключва с определения изпълнител 

писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора 

определеният изпълнител: 1. представи документ за регистрация в съответствие с 

изискването по чл. 10, ал. 2;   2. представи документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има 

такива; 3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 4. извърши съответна 

регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е 
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необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.. 

 

          Съгласно чл.112, ал.2 от ЗОП Възложителят не сключва договор, когато 

участникът, класиран на първо място:1. откаже да сключи договор;2. не изпълни някое 

от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП , или 3. не докаже, че не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

          В законноустановения срок за сключване на договор, участникът класиран на 

първо място и избран за изпълнител на обществената поръчка , съгласно издадено 

Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК изх.№035332001538118/24.04.2020г на ТД на 

НАП Варна има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и към дата 

03.06.2020г. , когато изтича определеният по чл.112, ал.6 от ЗОП срок за сключване на 

договор не е доказал , че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

        Със заявление вх.№1902/01.06.2020г при ТП ДЛС Шерба, Транмар 57 ЕООД чрез 

управителя си е заявил , че е в невъзможност да представи удостоверение издадено от 

ТД на НАП в определения срок по чл.112, ал.6 от ЗОП , като моли да бъде удължен срока 

за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с посочения предмет. 

        Поради прекомерност на периода за сключване на договор и липсата на изричен 

отказ от участника определен за изпълнител за сключване на договор, с писмо 

изх.№628/06.07.2020г. на ТП ДЛС Шерба , получено от участника определен за 

изпълнител на 08.07.2020г , същият е уведомен че в 7-дневен срок , считано от 

получаване на уведомителното писмо, следва да представи в ТП ДЛС Шерба 

доказателства за липса на основанията за отстраняване по чл.  54, ал. 1, т. 3 от ЗОП  – 

удостоверение от органите по приходите за липса на задължения на Трансмар 57 ЕООД 

или предприетите мерки за доказване на надеждност. Като при непредставяне на 

исканите доказателства в посочения срок, ще бъдат приложени разпоредбите на чл. 110, 

ал.1, т.6 и ал.2, т.4, б.“б“ и „в“ от ЗОП- прекратяване на процедурата за възлагане на 

обществена поръчка 

       В дадения срок, а именно до 15.07.2020г , след извършена проверка във вх.регистър 

при ТП ДЛС Шерба се установи, че липсват депозирани писмени доказателства от 

Трансмар 57 ЕООД, от които да е видно, че не са налице основания за отстраняване от 

процедурата по смисъла на чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП- липса на задължения за данъци и 

задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата . 
          

         Предвид посоченото в установения срок за сключване на договор класираният на 

първо място участник и определен за изпълнител на обществената поръчка , не представя 

необходимите документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП и възложителят не може да сключи 

договор, във връзка с което и на основание разпоредбата на чл.110, ал.5 от ЗОП, 

 

ОТМЕНЯМ 

 

          Влязлото в сила решение за определяне на изпълнител №207/15.04.2020г на 

директора на ТП ДЛС Шерба  и прекратявам процедура Публично състезание по реда на 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Извършване на услуга, 

включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП 

„ДЛС Шерба“ за 2020 година, съгласно техническа спецификация”, съгласно 

Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№171 от 10.03.2020 г на директора на ТП ДЛС Шерба, с прогнозна стойност на поръчката 

в общ размер до 10000,00  лв. без вкл. ДДС. 
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        На основание    чл. 36а от ЗОП във вр с чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП , настоящото 

решение да се публикува в Профила на купувача на ТП ДЛС Шерба  в обособената 

електронна преписка на поръчката на адрес: https://wp.me/p82oGs-dyh в деня на 

изпращането му до участниците. 

 

      На основание чл.26,  ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото 

решение , да се публикува обявление за възлагане на обществена поръчка, изпратено в 

Регистъра на обществените поръчки, в което да бъде отразено прекратяването. 

        Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

        Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7  от ЗОП- десет дневен, от 

уведомяването  пред Комисия за защита на конкуренцита. 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

(подписано и заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „ШЕРБА“ 
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